Vega Borettslag
BRANNINSTRUKS FOR VEGA BORETTSLAG
Varsling
 Ring 110 med en gang du oppdager røyk eller brann.110 varsler
de andre nødetatene


Varsle nærmeste naboer

Slukking





Hvis brannen er liten, forsøk å slukke. Bruk tilgjengelig slukkeutstyr.
Lukk dører og vinduer for å begrense brannen.
Møt brannvesenet og gi informasjon om brannsted.
Ikke utsett deg selv for fare

Evakuering




Evakuer leiligheten, hjelp evt naboer som har behov for det.
Dersom trapp ikke kan benyttes til evakuering; benytt terrassen og gå evt over til
naboterrasse. Eller vent til brannvesenet kommer.
Brannvesenet iverksetter større evakuering hvis nødvendig

Møteplass: Parkeringsplassen på garasjetaket

Forbygging av brann
Du har ansvaret for at det er brannsikkert hjemme hos deg, uavhengig av om du eier eller leier
boligen.
Det er påbudt med røykvarsler og brannslokkings-utstyr i alle boliger, uavhengig av om det er
helårsbolig eller fritidsbolig.
Det anbefales montert komfyrvakt og tidsbryter for kaffetrakter
Vega Borettslag har plassert ut røykvarslere og pulverapparat i alle boenheter, det er
borettslagets eiendom og skal følge leiligheten ved evt salg. Evt feil og mangler meldes
styret.
Gjør deg kjent med plassering av røykvarslere og pulverapparat

Godkjent slokkeutstyr




I Vega er det pulverapparat i alle leiligheter.
Gjør deg kjent med bruken av slokkeutstyret, bruksanvisning på
pulverapparatet.
Borettslaget har plan for årlig ettersyn av disse

Røykvarsler


Disse er festet i taket. Alarmen utløses og høres kun i leiligheten.

Vega Borettslag




Du kan teste røykvarsleren med røyk eller med testeknappen.
Røykvarsleren bør du teste minst to ganger i året, for eksempel når du kommer
fra ferie, og ved juletider. Lag gjerne ditt eget sjekkeskjema.
Batteri bør skiftes jevnlig en gang pr år.

Brannårsaker



Ikke benytt kullgrill på terrassen
Oppbevar ikke brannfarlige væsker/gass i leilighet/bod eller garasje over
maksimalt følgende mengder(jfr Brannforskriftens §6):
o Parafin-20 l
o Bensin, rødsprit o.l- 10 l
o Propangass max 55 liter /2x11 kg

